Anexa 1 a Regulamentului oficial al Campaniei
Mirinda "Ugly Christmas Sweaters"
3 decembrie 2021, ora 17:00- 14 decembrie 2021, ora 23:59

Declarație
Subsemnata/Subsemnatul _____________________________________________________ (denumit/a
în continuare „Declarantul”), având calitatea de reprezentant legal al minorului
________________________________________________________________ având varsta de
_________ ani (denumit/ă în continuare „Minorul”), declar, pe propria raspundere, următoarele:
• am calitatea de reprezentant legal al Minorului;
• în calitate de reprezentant legal al Minorului, sunt de acord ca Minorul să participe la
Campania "Ugly Christmas Sweaters" desfasurata in perioada 3 decembrie 2021, ora 17:00- 13
decembrie 2021, ora 23:59 (denumită în continuare „Campania”) organizată de Quadrant-Amroq
Beverages SRL, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Vacaresti nr 391, etaj 4, sectiunea 1,
sector 4, numar de ordine in Registrul Comertului J40/27211/1994, CUI RO6811508, prin Delia
Corniciuc în calitate de Administrator (denumită în continuare „Organizatorul”), prin
intermediul agenției de publicitate L2 Agency o societate inregistrata in Romania, cu sediul in
Str Pajistei nr 30, etaj 6, ap 38, sector 4, Bucuresti,, avand Cod Unic de Inregistrare Fiscala
RO34530672, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. . J40/ 5983/ 2015, prin administrator
Mih Lovin (denumita in continuare “ Agentia”);
• am luat cunoștință de prevederile Regulamentului oficial al Campaniei cu privire la protecția
datelor cu caracter personal, inclusiv de drepturile de care beneficiază persoanele ale căror
date cu caracter personal sunt prelucrate, conform prevederilor legale aplicabile în materie,
prevăzute la Art.9 din Regulamentul oficial al Campaniei - disponibil aici:
https://mirinda.ro/regulamente
• am luat cunoștință că temeiul prelucrării datelor mele cu caracter personal îl reprezintă
obligația legală ce derivă din Codul civil (privind capacitatea) și din legislația arhivării, precum
și faptul că refuzul de a furniza datele de mai sus va conduce la imposibilitatea înregistrării
Minorului ca Participant la Campanie, aceasta implicând și imposibilitatea minorului de a
utiliza în orice fel contul creat în cadrul Site-ului Campaniei;
• urmare a acordului exprimat mai sus, cu privire la participarea Minorului la Campanie, am fost
informat că: (i) datele cu caracter personal ale mele, furnizate prin prezenta declarație precum

și ale Minorului, vor fi prelucrate în scopurile enumerate la Art. 9 din Regulamentul oficial al
Campaniei; (ii) datele mele cu caracter personal vor fi stocate atât pe perioada desfășurării
Campaniei, cât și ulterior încheierii acesteia pe perioada necesară conform prevederilor legale
în vigoare în materie fiscală și în materia arhivării; (iii) datele mele cu caracter personal pot fi
divulgate categoriilor de destinatari mentionați la Art. 9 din Regulamentul oficial al
Campaniei.
• sunt de acord ca Minorul, prin participarea la Campanie, să participe la formele rezonabile de
publicitate în legatură cu Campania și evenimente conexe, inclusiv prin publicarea numelui
Minorului, a numelui contului de Instagram al Minorului si/sau a imaginii Minorului si/sau a
materialelor foto/ video publicate de Minor pe contul sau de Instagram in scopul participarii la
Campanie, în modalitățile pe care Organizatorul le găsește de cuviință, sau folosirea acestora
în materiale publicitare ale Organizatorului, astfel cum se prevede în Regulamentul oficial al
Campaniei și cu respectarea legislației aplicabile;
• in considerarea contraprestatiei Organizatorului mentionata la art. 5 din Regulament, acest
acord valoreaza si cesiune catre Organizator, a dreptului de a folosi imaginea Minorului, asa
cum aceasta este surprinsa in fotografiile/ videoclipurile incarcate pentru inscrierea in
Campanie de catre Minor, in orice modalitate (incluzand, dar fara a se limita la, reproducere,
distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial, comunicare
publica, punere la dispozitia publicului etc.) si in orice mediu (inclusiv, dar fara limitare, in
presa scrisa, materiale publicitare, de comunicare sau de marketing tiparite, digitale sau in
mediul online), fara limita de timp sau spatiu, in scopul promovarii Campaniei, a imaginii sau
activitatilor Organizatorului sau a produselor Organizatorului.
• declar si garantez ca Minorul este titularul drepturilor de autor asupra fotografiilor si
materialelor video incarcate sau, in cazul in care nu este titularul drepturilor de autor asupra
acestora, ca a obtinut acordul titularului dreptului de autor in vederea utilizarii fotografiilor
sau a materialelor video in cadrul prezentei Campanii si potrivit Regulamentului si, in
consecinta, acest acord valoreaza cesiune catre Organizator, in considerarea contraprestatiei
Organizatorului mentionata la art. 5 din Regulament, a dreptului de a folosi fotografiile si/sau
materialele video, asa cum acestea sunt publicate de Minor pe contul sau de Instagram in
vederea inscrierii in Campanie, in orice modalitate (incluzand, dar fara a se limita la,
reproducere, distribuire, imprumut, realizare de opere derivate, in intregime sau partial,
comunicare publica, punere la dispozitia publicului etc.) si in orice mediu (inclusiv, dar fara
limitare, in presa scrisa, materiale publicitare, de comunicare sau de marketing tiparite,
digitale sau in mediul online), fara limita de timp sau spatiu, in scopul promovarii Campaniei,
a imaginii sau activitatilor Organizatorului sau a produselor Organizatorului.
• declar si garantez ca fotografiile sau materialele video inscrise de Minor in Campanie nu incalca
drepturile tertilor, inclusiv, dar fara limitare, drepturile de proprietate intelectuala si dreptul la
imagine.

• în cazul în care Minorul este declarat câștigător al unuia din premiile oferite în cadrul
Campaniei, sunt de acord ca Minorul să intre în posesia premiului câștigat;
• sunt de acord că Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea
premiului câștigat, precum și de plata oricaror daune sau alte pretenții de orice natură legate
de premiul respectiv;
• am respectat și respectăm în continuare dispozițiile Regulamentului oficial al Campaniei.
Nume și prenume Declarant ________________________________
Data ________________________________
Semnătura ________________________________

